
 

 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Datum: 14 december 2020 

 

Aan college van burgemeester en wethouders 

 

Onderwerp: gang van zaken rond Intervence 

 

Geacht college, 

 

In de eerste plaats dit: wij begrijpen dat het college noodzakelijkerwijs slechts een klein aandeel (1/13) heeft 

gehad (en nog heeft) in de gehele besluitvorming rond Intervence door de bestuurscommissie inkoop 

jeugdhulp Zeeland. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als het college die vragen welke eigenlijk meer 

gericht zijn aan de bestuurscommissie (ter beantwoording) aan hen zou willen voorleggen. 

 

1. Wij denken dat wij mensen het er wel over eens zijn dat het kostbaarste wat we hebben kinderen zijn. 

Je kunt aangaande kinderen dan eigenlijk ook niet zorgvuldig genoeg handelen. Kan het college 

beamen dat deze zienswijze ook bij het college en bij de bestuurscommissie voorop stond en staat? 

 

2. Het staat ons niet geheel duidelijk meer voor ogen hoe in deze de delegatie van de Raad naar het 

college en van het college naar de bestuurscommissie is vormgegeven. Kan het college nogmaals 

aangeven hoe een en ander tot stand is gekomen? 

 

3. Er lijkt hier sprake van tweemaal delegeren. Kan het college ook aangeven of dat juist is en zo ja, of dit 

wel de meest geschikte figuur is om de eindverantwoordelijkheid welke een gemeenteraad als hoofd 

van een gemeente nu eenmaal heeft, tot volle gelding te brengen? Ziet het college mogelijkheden om 

de positie van de Raad hier te versterken en acht het college dit wenselijk? 

 

4. Wij kunnen begrip opbrengen voor de overwegingen welke geleid hebben tot het besluit van de 

bestuurscommissie om te stoppen met Intervence. Echter, nu blijkt dat zonder de goedkeuring van de 

twee inspecties (Gezondheidszorg en Jeugd benevens Justitie en Veiligheid) en de Jeugdautoriteit er 

geen definitief (onomkeerbaar) besluit kan worden genomen. Was dat niet eerder aan de 

bestuurscommissie bekend? Zo niet, waarom niet? En zo ja, was het dan niet mogelijk geweest om 

eerst de hier genoemde instanties om advies te vragen voordat tot het besluit werd gekomen? Is het 

college het met ons eens dat hier toch sprake lijkt te zijn van een verkeerde volgorde, zo niet van 

haast? Gaarne uitleg. 

 

5. Afgelopen week werd de Raad (juridisch onderbouwd) gemeld dat het besluit om te stoppen met 

Intervence definitief en onomkeerbaar was. Het is verre van ons om via de pers met het college te 

communiceren maar toch: vandaag lezen wij in de krant dat dit bepaald niet het geval is. Kan ook hier 

enige opheldering worden verschaft? 

 



6. Hoe nu verder? Wij vinden dat in ieder geval de Middelburgse raad (maar ook de andere raden) meer 

betrokken moet(en) worden bij de totstandkoming van een transitieplan. Kan het college dat toezeggen 

en daarbij aangeven hoe?  

 

7. Is het, gelet op de vorige vraag, wellicht een goed idee om de woordvoerders van de 

bestuurscommissie (volgens ons dhr Werkman en dhr Vader) al dan niet in commissieverband uit te 

nodigen voor een gesprek cq nader overleg met de Raad, bv over het transitieplan en de gelopen gang 

van zaken en dit ook te doen met andere raden naar behoefte? 

 

Namens de fractie van LPM,  

 

Piet Kraan 

 

 


